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SZKOLENIE 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM  
INFORMACJI  
ZGODNIE Z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 
 
2 DNI 16 GODZIN LEKCYJNYCH Terminy szkoleń:  

7-8.02.2023r. 
25-26.04.2023r. 
 

ON-LINE SYMBOL: O34 

DLACZEGO MY? 

     

Szeroki wybór 
tematów 

Realizacja 
celu 

Najlepsi 
trenerzy 

60 lat 
na rynku 

Atrakcyjna 
forma 
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O SZKOLENIU 

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia, nadzorowania oraz auditowania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy. Uczestnicy 
powinni posiadać min. podstawową wiedzę z zakresu normy ISO / IEC 27001. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji w tym baza pojęciowa. 
 Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
 System zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
 Omówienie normy ISO / IEC 27001 w nawiązaniu do normy ISO / IEC 27002. 
 Rodzaje audytów. 
 Wprowadzenie do audytów wewnętrznych SZBI, w tym baza pojęciowa. 
 Kompetencje audytorów wewnętrznych SZBI. 
 Rola, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia audytorów wewnętrznych SZBI. 
 Zasady przeprowadzania audyt wewnętrznego w tym postawa audytora wewnętrznego . 
 Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI. 
 Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI. 
 Proces certyfikacji SZBI. 

 
• Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, 

z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy 
i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet, co znacząco uwiarygadnia 
posiadane kompetencje w CV. 
 

• Przystępując do szkolenia uczestnik powinien znać wymagania normy ISO 27001. 
 

KORZYŚCI  
 Zdobycie wiedzy dot. zasad planowania i przeprowadzania audytów oraz  współpracy 

w zespole audytorów oraz roli audytora wiodącego 
 Zdobycie wiedzy z zakresu doboru próbek. 
 Zdobycie wiedzy dot. identyfikowania, analizowania i oceny dowodów. 
 Nauka dokonywania ustaleń z audytów oraz określania wniosków z audytu wewnętrznego 

SZBI. 
 Nauka dokumentowania wyników audytu wewnętrznego SZBI. 
 Nabycie umiejętności komunikacji związanej z audytem wewnętrznym SZBI. 

1 450 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line,  
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, test końcowy,  

międzynarodowy Certyfikat IQNet Academy oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 
 


